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اخبار
رئيس انجمن ملي خرماي ايران:

صنايع فرآوري خرما توسعه يابد

رئيس انجمن ملي خرماي ايران بر لزوم الگوگيري مناسب از كشورهاي
موفق در عرصه صنايع مرتبط با خرما تأكيد كرد و گفت :صنايع بستهبندي
و فرآوري خرما در كشور توسعه يابد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
مهر ،محسن رشيدفرخي اظهار داشت :خرما يك محصول بسيار مهم و
استراتژيك است كه بايد بهخوبي براي توليد و صادرات آن برنامهريزي
و تالش شود .وي استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و حمايت
ويژه دولت از فعاالن حوزه خرما را يك ضرورت دانست و اضافه كرد :بايد
ظرفيتهاي بخش خصوصي براي سياستگذاري در حوزه خرما به خوبي
مورد استفاده قرار گيرد .رئيس انجمن ملي خرماي ايران با بيان اينكه
دولت و فعاالن حوزه خرما بايد در كنار هم باشند ،ادامه داد :درصورتيكه از
ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده نشود هم دولت و هم فعاالن بخش
خصوصي متضرر ميشوند .وي به اهميت باالي توسعه صنايع فرآوري
خرما اشاره كرد و افزود :كشور تونس هشتمين توليدكننده خرماي جهان
است؛ ولي در توليد محصوالت فرآوري شده حرف اول را ميزند و بايد از
تجربه چنين كشورهايي به خوبي استفاده كنيم .رشيدفرخي در ادامه به
اهميت نمايشگاهها اشاره كرد و گفت :اين نمايشگاهها فرصتي را براي
تبادل افكار و همچنين نيازسنجي مشتريان و توليدكنندگان و شناخت
ظرفيتها فراهم ميسازد .رئيس انجمن ملي خرماي ايران خاطرنشان
كرد :درصورتيكه بخواهيم صادرات محصول خرما توسعه يابد و حضوري
موفق در كشورهاي ديگر داشته باشيم بايد صادرات بهصورت مستمر انجام
شود تا ديگران جاي ما را در بازارهاي هدف نگيرند.
با همت محققان دانشگاه تهران صورت پذیرفت

معرفي 8رقم جديد
انگور حبه درشت بيدانه

محققان گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران پس از  19سال تحقيق موفق به معرفي هشت رقم جديد انگورحبه
درشت بيدانه شدند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،استاد گروه
باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و سرپرست
اين گروه تحقيقاتي افزود :معرفي اين ارقام در پي اجراي طرح اصالح
انگورهاي تازهخوري محقق شد .علي عبادي گفت :در ايران ارقام زيادي
از انگور را داريم؛ اما بيشتر اين ارقام دانهدار بوده و براي صادرات مناسب
نيست .وي اظهار داشت :همچنين ارقام بيدانه انگور مانند بيدانه سفيد،
بيدانه قرمز ،ياقوتي و عسكري در كشور وجود دارد ،اما مشكل اصلي
آنها ريزبودن حبهها است؛ در حالي كه كشورهاي خارجي انگورهاي حبه
درشت را ميپسندند .وي تصريح كرد :اين در حالي است كه انگورهاي
تازهخوري در كشور بيش از نياز داخلي توليد ميشود كه بسياري از
كشورها راغب بهدليل دانهدار بودنشان راغب به خريد آنها نيستند .عبادي
گفت :بههمين دليل از سال  1378كار تحقيقاتي آغاز شد؛ بهطوري كه
تعدادي از ارقام انگورهاي دانهدار را بهعنوان والد مادري و انگورهاي بيدانه
را بهعنوان والد پدري انتخاب و سپس آنها را دورگگيري كرديم .وي
ادامه داد :در اين طرح تحقيقاتي گلهاي ارقام مادر را اخته و پرچمهايش
را حذف كرديم و از ارقام بيدانه بر روي آن نشانديم و توانستيم در طول
مدت دو سال تعداد زيادي بذر دورگ بهدست آورديم و با كاشت آنها،
امسال اين نهالها به ثمر نشستند .اين پژوهشگر با اشاره به اينكه بر روي
اين تحقيق سه دانشجوي كارشناسي ارشد كار ميكردند تا بتوانند اين
يپها
ژنوتيپهاي بيدانه و درشت را بهدست بياورند ،گفت :در اين ژنوت 
بيش از  100صفت مورد ارزيابي قرار گرفت تا كيفيت مطلوب به دست
بيايد .استاد گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه
تهران افزود :طبق دستورالعمل موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال وزارت
جهاد كشاورزي ،محصول جديد براي ثبت ارقام جديد به مدت دو سال
متوالي مورد آزمايش تمايز ،يكنواختي و پايداري« »DUSقرار گرفت.
عبادي اظهار داشت :در نهايت هشت ژنوتيپ را انتخاب شد و بهعنوان
رقم جديد توسط موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال ثبت شدند .وي تصريح
كرد :اين ارقام شامل پرديس ،عقيق ،سروش ،زرين ،ياقوت كبود ،بيدانه
سياه ،الماس و رخشا است كه از بين بيش از سههزار دورگ بهدست آمده
انتخاب شدند و معرفي شدند .وي ازجمله مزاياي اين ارقام را درشت بودن و
گوشتي بودن آنان دانست ،ضمن اينكه حبهها استحكام بيشتري بر روي
خوشه دارند و فوري از خوشه جدا نميشوند .اين محقق افزود :بهزودي اين
هشت رقم را در روزنامه رسمي كشور آگهي ميكنيم تا به اطالع همگان
برسد و اگر كسي ادعايي درباره آنها داشت مطرح كند .وي اظهار داشت:
پس از آن براي تكثير اين ارقام در سطح وسيع اقدام به قرارداد با بخش
خصوصي ميكنيم تا حاصل اين كار تحقيقاتي پس از تكثير رقم در در
اختيار باغداران قرار گيرد .وي اظهار اميدواري كرد که با تكثير اين ارقام
و توليد در سطح وسيع توسط باغداران سود زيادي نصيب توليدكنندگان
اين بخش شود .عبادي با بيان اينكه تكثير اين ارقام پس از ثبت توسط
موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال ميسر ميشود ،گفت :خوشبختانه اين
ارقام حدود يك هفته پيش ثبت شدند و بهزودي در روزنامه رسمي آگهي
ميشود .وي يادآور شد :كشورهاي زيادي ازجمله كشورهاي آسياي ميانه،
كشورهاي خليجفارس و عربي و همچنين كشورهاي اروپايي خواستار
محصول انگور توليد كشورمان هستند .پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
دانشگاه تهران با بيش از يكصد سال فعاليت علمي در كرج مستقر است.

حال پسته كرمان خوب ميشود؟

رئيس سازمان جهادكشاورزي شمال استان كرمان با بيان اين مطلب
كه سال آينده استان كرمان همانند گذشته رتبه نخست توليد پسته را
كسب خواهد كرد ،عنوان كرد :پيشبيني ميكنيم سال آينده سال نسبتا
خوبي براي پستهداران باشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،عباس
سعيدي با اشاره به تغيير اقليم در چند سال اخير ،گفت :تأثيرات تغيير
اقليم در بخش كشاورزي به صورت محسوس ديده ميشود .وي با بيان
اين مطلب كه تغيير اقليم باعث افزايش دما و كاهش بارندگي شده است،
تصريح كرد :سال گذشته ،سال سخت براي كشاورزي و دامپروري استان
كرمان بود كه بيش از  85درصد استان با خشكسالي شديد مواجه شد.
رئيس سازمان جهادكشاورزي شمال استان ،يكي از قطبهاي كشاورزي
كشور را استان كرمان دانست و بيان كرد :بيش از  6/5ميليون تن توليدات
محصوالت كشاورزي استان كرمان است كه ارزش آنها بر اساس قيمت
قبل حدود  18ميليارد تومان ميشود .وي به بحراني كه در سال گذشته
بخش كشاورزي استان با آن دست و پنجه نرم كرد ،اشاره و اظهار كرد:
گرماي بيش از حد در فروردينماه سال گذشته و نوسانات دماي بهمن
و اسفندماه سال  96متأسفانه باعث از بين رفتن بيش از  90درصد پسته
استان شد و از  90هزار تن توليد پسته كه پيشبينيشده بود حدود 10
هزار تن محقق شد و مابقي بهدليل تغيير اقليم از بين رفت .سعيدي ادامه
داد :همچنين در اثر سرماي  30 ،29و  31فروردين سال گذشته حدود
 18هزار تن گردوي استان از بين رفت و متأسفانه افزايش دما در تير و
مردادماه نيز حدود  30هزار تن خرماي استان را از بين برد ،ضمن آنكه
خشكسالي باعث خشك شدن و كم آب شدن قنوات زيادي در استان شد.
وي از تأثير تغيير اقليم بر روي بخش دامپروري سخن به ميان آورد و عنوان
كرد :تغيير اقليم و خشكساليها خسارات زيادي به حوزه دامپروري و
عشايري استان وارد شد .رئيس سازمان جهادكشاورزي استان كرمان بيان
كرد :امسال فقط حدود  10هزار ميليارد تومان به پسته استان خسارت
وارد شد ،همچنين به مراتع ،باغهای گردو ،خرما ،دام و ...خسارات زيادي
وارد شد .وي به اقدامات دولت براي كمك به كشاورزان اشاره و اظهار كرد:
دولت مصوبهاي تحت عنوان تمديد وامهاي كشاورزان همچنين بخشش
سود و ديركرد وامها توسط بانكها دارد ،ضمن آنكه آبرساني سيار به
عشاير ،تأمين علوفه دام و ...ازجمله اقدامات دولت در اين زمينه بوده است.
سعيدي با بيان اين مطلب كه سال آينده استان كرمان همانند گذشته رتبه
نخست توليد پسته را كسب خواهد كرد ،عنوان كرد :پيشبيني ميكنيم
سال آينده سال نسبتاً براي پستهداران باشد.

زراعت و باغبانی
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گيالن با داشتن حدود  8هزار و  239هكتار باغ زيتون يكي از قطبهاي توليد زيتون است

زیتون ،نماد صلح و نگین گیالن

سبزینه سیمین ابراهیمی

ميوه زيتون و روغن آن نقش تغذيهاي ثمربخشی
در زندگي امروزه انسانها دارند ،جلوگيري
از بيماريهايي مانند عارضه قلبي و عروقي،
كاهش فشار خون و خاصيت ضد سرطاني اين
محصول ُمهر تأييدي بر اين مدعاست .بههمين
داليل است كه بايد اطالعرساني مناسبي براي
استفاده بيشتر از اين محصول و فرآوردههاي
آن در مردم صورت گيرد تا بهتدريج محصول
زيتون بتواند جايگاه واقعي خود را در ميان چهار
محصول مصرفي روزانه پيدا كند .سيدرحمتاهلل
پريچهر ،مشاور معاون وزير جهاد كشاورزي
و مجري طرح زيتون كشور ،در جريان بازديد
خبرنگاران از باغهای زيتون مجتمع كشت
و صنعت گيالن گفت :در حال حاضر كشت
متراكم زيتون در دستوركار است و سه رقم
آربكين ،كروناكي و آربوسانا با اين روش،
عملكردي باالي  20تن در هكتار را دارند .وزارت
جهاد كشاورزي در دو بحث سالمت جامعه و
امنيت غذايي توجه خاصي به زيتون داشته و
از لحاظ شرايط خشكي اين محصول جايگاه
ويژهاي دارد و بههمين دليل زيتون بهعنوان
يك محصول راهبردي محسوب ميشود .وي
بيان كرد :افزايش توليد روغن و ارتقای بهرهوري
عوامل توليد دو شاخص مدنظر در وزارت جهاد
كشاورزي است و روغن زيتون بهدليل داشتن
اسيداولوييك ،فنلها ،هيدروكربنها و مواد
معطر يكي از بهترين روغنهاي خوراكي است.
پريچهر با بيان اينكه هر يك گرم روغن زيتون
 9گرم انرژي توليد ميكند ،خاطرنشان كرد:
سرانه مصرف روغن زيتون در ايران  130گرم
است و اين در حالي است كه سرانه مصرف اين
ماده با ارزش در بعضي از كشورهاي دنيا مثل
يونان به  11كيلوگرم هم ميرسد .وي ضمن
مهم دانستن زنجيره ارزش غذايي در بحث
زيتون عنوان كرد :شهرستان رودبار از مزاياي
اين زنجيره ارزشي برخوردار است و در آن توليد
روغن زيتون ،توليد كنسرو ،كوتاه كردن فرآيند
توليد ،انجام آزمايشات شيميايي بر روي روغن،
ارزيابي حسي روغن زيتون ،تحقيق و توسعه،
بازاريابي ،برندسازي و حتي رديابي محصول
پس از عرضه به بازار مدنظر است .وي اضافه
كرد :بهدليل سالمت مصرفكنندگان ،بحث
استاندارد روغن زيتون و حتي كنسرو در برنامه
كاري است كه سعي ميشود اين استاندارد با
شوراي بينالمللي زيتون منطبق شود .مدير
باغباني سازمان جهاد كشاورزي گيالن نيز گفت:
كشت زيتون در رودبار قدمت  900ساله دارد و از
مهمترين ارقام كشت شده ميتوان به زرد زيتون،
روغني محلي ،فيشمي ،شنگه زيتون ،ماري،
گلوله زيتون و ارقام جديد مانزانيال ،كنسرواليا،
آربكين ،كروناكي و آربوسانا اشاره كرد .گيالن
در مساحت و توليد زيتون ،رتبه سوم كشور را

دارد و زمان برداشت زيتون از شهريورماه آغاز
و تا پايان آذر ادامه دارد .پيشبيني ميشود كه
ميزان توليد امسال به  21هزار تن هم برسد كه
نسبت به سال گذشته افزايش پنجهزار تني
دارد .پريچهر با بيان اينكه تفالههاي حاصل
از روغنكشي زيتون تبديل به يك معضل شده
است ،افزود :مركز تحقيقات علوم دامي كشور
مناسب بودن تفاله زيتون براي تأليف دامها را
تأييد و از اين پس بهعنوان خوراك دام جديد
در دامداريها استفاده ميشود .وي ادامه داد:
با توجه به محدوديت و قيمت نهادههاي دامي
استفاده از تفاله زيتون مقرون به صرفه است.
پريچهر با اشاره به اينكه هماكنون در 126
استان كشور زيتون كشت ميشود ،افزود :سطح
باغهای زيتون كشور در حال حاضر  88هزار
هكتار است كه با احتساب فضاي سبز به بيش از
120هزار هكتار ميرسد .پريچهر با بيان اينكه
سال گذشته پنجهزار و  300تن روغن زيتون
توليد شده است ،گفت :سال  ،96ششهزار و
 100تن از روغن زيتون مورد نياز كشور نيز از
طريق واردات تأمين شد .وي پيشبيني كرد در
سال جاري ميزان توليد روغن زيتون نسبت
به كنسرو زيتون افزايش قابل توجهاي داشته
باشد .پريچهر تغيير ذائقه مردم و افزايش تمايل
آنها براي مصرف روغن زيتون را دليل تصميم
به افزايش توليد روغن توسط توليدكنندگان
دانست .وي با اشاره به عضويت ايران در شوراي
بينالمللي زيتون ،اظهار كرد :در حال حاضر

ايران از كمك و مشاوره كارشناسان بينالمللي
براي افزايش توليد زيتون و روغن زيتون
برخوردار است ،ضمن اينكه در حال تالش براي
رساندن كيفيت روغن زيتوني توليد كشور به
استانداردهاي بينالمللي هستيم .پريچهر يكي
از مهمترين برنامههاي وزارت جهادكشاورزي
را توسعه و اصالح باغهای زيتون عنوان كرد
و افزود :براساس برنامه ششم توسعه  15هزار
هكتار باغ زيتون ديده شده است ،همچنين
وزارت جهاد كشاورزي اصالح  46هزار هكتار
از باغهای اين محصول را در برنامه خود دارد.
مشاور وزير جهاد كشاورزي در ادامه سخنان
خود درباره آخرين وضعيت مگس زيتون در
باغهای زيتون كشور ،گفت :بيشترين تراكم
مگس سركه در باغهای قديمي ديده ميشود و
خوشبختانه جمعيت اين آفت در باغهای جديد
ما به خوبي كنترل شده است .پريچهر تأكيد
كرد :پيشآگاهي و استفاده از روشهاي مناسب
مبارزه ،خسارات ناشي از آفت مگس سركه را
كاهش داده و در حال حاضر باغهای زيتون
كشور در شرايط مناسبي قرار دارند.
درگيري  80درصد باغهای استان
به آفت مگس سركه دروغ است
در ادامه منوچهر پارسافر ،مدير امور باغباني
جهادكشاورزي استان گيالن ،به ارائه گزارشي
از آخرين وضعيت توليد زيتون در اين استان
پرداخت و گفت :استان گيالن با سطح حدود

هشتهزا رو  239هكتار باغ زيتون و سطح
بارور  563هزار هكتار يكي از قطبهاي توليد
زيتون كشور بهشمار ميرود .وي افزود :سال
گذشته سال ناآور بود و ميزان توليد زيتون در
استان از  15هزار و  650تومان تجاوز نكرد ،اما
امسال ميزان توليد بيش از  21هزارتن است.
پارسافر اضافه كرد :با توجه به تمايل مردم به
مصرف بيشتر روغن زيتون امسال  45درصد
برداشت محصول به توليد روغن و  55درصد به
توليد كنسرو اختصاص مييابد .وي از توسعه
دو هزار هكتاري باغهای اين استان خبر داد
و افزود :براي توسعه و اصالح باغهای زيتون
نهالهاي استاندارد و شناسهدار با پرداخت 50
تا  100درصد يارانه به باغداران داده ميشود.
پارسافر اضافه كرد :در حال حاضر دو مركز
توليد نهال استاندارد در استان وجود دارد كه
ظرفيت توليد  200هزار اصله نهال دارند .وي
با رد ادعاي مطرح شده درباره درگيري 80
درصد باغهای استان گيالن به آفت مگس
زيتون ،تأكيد كرد :طغيان مگس زيتون
مربوط به باغهای قديمي استان است كه
بهداليلي همچون رها شدن باغ ،مالكان مسن
و غيراقتصادي بودن آنها مبارزه با آفات به
خوبي در آنها انجام نميشود .پارسافر آموزش
باغداران مسن براي مبارزه با آفات ،كمك به
اصالح و نوسازي باغها را ازجمله اقداماتي بر
شمرد كه در برنامه جهاد استان براي كاهش
خطرات اين باغها قرار دارد.

هويت«زعفرانايراني»درخطر

زعفران ايراني محصولي كه از آن با عنوان
«طالي سرخ» ياد ميشود در بازارهاي
مختلف دنيا ازجمله چين ،خواهان بسياري
دارد؛ اگرچه برنامه اين كشور براي كشت
زعفران و همچنين عرضه زعفران بيكيفيت
و حتي تقلبي با نام زعفران ايراني ،آوازه اين
محصول را در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،اگرچه تا
سهدهه قبل زعفران را در جهان با نام ايران
ميشناختند ،اما امروز متأسفانه كشورهاي
ديگري در اين عرصه ورود كرده و انحصار
را از ايران گرفتهاند ،افغانستان ،امارات،
اسپانيا و چين ازجمله كشورهايي هستند
كه در چند سال گذشته وارد بازار زعفران
شده و جايگاه ايران را به مخاطره انداختهاند.
اگرچه روزگاري بيشتر نياز زعفران چين از
ايران تأمين ميشد؛ اما اكنون اين وابستگي
كاهش يافته است بهطوري كه گمرك چين
تنها به محمولههايي اجازه واردات ميدهد
كه مجوز وزارت بهداشت دو كشور را داشته
باشد .همچنين تنها شركتهايي كه مجوز
واردات صنايع دارويي دارند ميتواند اقدام به
واردات زعفران از ايران به چين كنند .آمارها
نشان ميدهد تا حدود پنج سال قبل ساالنه
 30تا  40تن زعفران اصيل ايراني به چين
صادر ميشد كه با اين ممنوعيت ،اين بازار از
دست رفته است .هرچند افرادي هستند كه
بهصورت غيرقانوني اقدام به اين كار ميكنند
كه بايد ريسك و خطر صادرات غيرقانوني را
نيز در نظر بگيرند .با اين حال كارشناسان
ميگويند محدود شدن صادرات زعفران به
چين بهعلت حمايت دولت اين كشور از
كشاورزان است ،بهطوري كه واردات زعفران
را تنها با عوارض بسيار باال  38 -درصد -
به مرزهاي شانگهاي امكانپذير دانسته
است .نبايد از ياد برد كه چينيها ازجمله
هوشمندترين مردم در زمينه يافتن راههاي
اقتصادي هستند آنها در هر عرصهاي
ديدگاه ويژه تجاري دارند و از ذكاوت بااليي
براي تجارت بهويژه استفاده از محصوالت
ديگر كشورها براي كسب درآمد برخوردار
هستند .به هر حال اهميت اين محصول
باعث شده است تا مسأله صادرات زعفران به
چين يا به گفته برخي «قاچاق پياز زعفران
ايراني» به اين كشور و كشت تدريجي آن
در چين به موضوعي قابل تأمل در سالهاي
تبديل شود .واردات زعفران بهصورت
رسمي به چين اگرچه از مدتها قبل با
محدوديتهاي زيادي از سوي دولتهاي
ايران و چين مواجه شده است؛ اما بهصورت
محدود و بعضاً همراه مسافر از ايران به چين
آورده ميشود.

كشت زعفران در چين
در حال حاضر چين به دو صورت به
بازار زعفران ايران لطمه زده است
يكي از طريق كشت زعفران بهصورت
«گلخانهاي» و ديگري از طريق فروش
«زعفران تقلبي و بيكيفيت» با نام زعفران
ايران .استان ارومچي و شهر شينجيان يكي
از شهرهايي است كه اكنون زعفران در آن
كشت ميشود عالوهبر اين منطقه در شهر
چونگ مينگ نيز اين محصول مهم كشت
ميشود .شي زنگبين ،مدير اداره كشاورزي
شهر چونگمين ،ميگويد كشت زعفران از
دهه  80ميالدي در روستاي وانگ يوخوا
اين شهر در سطح  400تا  500هكتار آغاز
شده است .آنطور كه اين مسئول گفت 90
درصد محصول زعفران اين منطقه توسط
فروشندگان محلي و شركتهاي داروسازي
خريداري ميشود .اما غير از اين دو شهر،
زعفران در شهرهاي ژجيانگ و هنان نيز
كشت ميشود ،در شهر ژجيانگ بهعلت
ضعيف بودن خاك و پيازچه ،زعفران توليد
بسيار كمي دارد و در هنان هم به دليل
هواي سرد ،رشد زعفران بسيار كم است و
در هواي باز منجمد ميشود .مدير يكي از
فروشگاههاي زنجيرهاي شهر چونگمين
كه  90درصد زعفران چين در آن كشت
ميشود ،گفت :در سالهاي اخير هر گرم
زعفران بين  25تا  30يوان به فروشندههاي
محلي و شركتهاي داروسازي فروخته شده
است؛ اما قيمت آن در فروشگاههاي اينترنتي
بين  40تا  45يوان و براي مردم عادي نيز 50
يوان است .شانليو گفت :ايران توليدكننده
اصلي زعفران است ،اما كشت گلخانهاي
زعفران در شهر چونگمينگ باعث كاهش
واردات اين محصول گران قيمت از ايران
شده است .وی با اشاره به اينكه زعفران ايران
قيمت باالتري دارد ،تأكيد میکند :اگر يك
فروشنده در فروشگاههاي مجازي و فيزيكي
بتواند ثابت كند كه زعفران او وارداتي از
ايران است ميتواند آن را حدود هر گرم 40
يوان بفروشد.

كاربرد درماني زعفران در چين
اما آنچه مسلم است اينكه فرهنگ استفاده
از زعفران در چين با ايران تفاوت بسياري
دارد عمدتاً از اين فرآورده در چين بهعنوان
يك محصول خوراكي استفاده نميشود ،بلكه
بيشتر جنبه دارويي دارد .از سوي ديگر ارائه
زعفران در چين در هر فروشگاهي امكانپذير
نيست و بيشتر فروشگاههاي مواد غذايي و
بازارهاي مختلف ،اجازه چنين كاري را ندارند
در واقع زعفران بهصورت يك محصول به

آساني در بازار چين در دسترس نيست
و بهصورت يك ماده دارويي گران قيمت
عرضه ميشود و عمده فروشندههاي آن نيز
داروخانهها و بيمارستانها هستند و بهاي
بسيار گزافي هم دارد .هرچند بعضاً شماري
از فروشگاههاي اينترنتي يا برخي از مغازههاي
كوچك در مناطق مختلف چين اين محصول
را كه از طرق مختلف ازجمله توسط برخي
از بازرگانان ايراني يا چيني ،مسافران و
دانشجويان به اين كشور صادر شده است
بهصورت محدود و با برند شركتهاي ايراني
ميفروشند .وانگيونگ صاحب يك داروخانه
گياهي در پكن ميگويد :اين محصول دارويي
را با نسخه پزشكي به بيماران ميفروشند و
چون قيمت بسيار بااليي هم دارد به راحتي
قابل تهيه نيست .وي ميگويد :اگرچه اين
فرآورده در چين فروخته ميشود و گفته
ميشود در برخي مناطق كشت آن شروع
شده است؛ اما قابليت رقابت با زعفران ايراني
را ندارد و آب و هواي بيشتر مناطق چين نيز
براي پرورش آن مناسب نيست.

 زعفران ايران؛ چالشها و مشكالت
يكي از تجار ايراني مقيم چين هم درباره
وضعيت زعفران ايراني در بازار داخلي اين
كشور ميگويد :در حال حاضر بازار زعفران
ايراني در چين شاهد مشكالت عديدهاي است
كه نيازمند نگاه كارشناسي و تجاري است.
وارادت زعفران از طريق مبادي قانوني و
گمركات چين نيازمند مجوزهاي بهداشتي
و قرنطينهاي است و فقط شركتهايي كه
مجوز مواد اوليه دارويي را داشته باشند
ميتوانند زعفران وارد كنند .در حال حاضر
بيش از  50درصد واردات زعفران ايران به
چين از طريق قاچاق يا مسافري وارد چين
ميشود از طريق مسافري در حدود 500
گرم تا  10كيلو قاچاق ميشود و باالتر از
 10كيلو هم از طريق هنگكنك و توسط
چينيها قاچاق ميشود .وي با اشاره به
اينكه زعفران همچنين در منطقهاي به
نام شيجان در غرب چين كشت ميشود،
افزود :زعفران كشت چين ،از لحاظ ظاهر
درشتتر و بلندتر از زعفران ايراني است؛ ولي
مرغوبيت زعفران ايران را ندارد و نكته جالب
اينكه زعفران چيني گرانتر از زعفران ايراني
خريد و فروش ميشود و اكثر تجار چيني
در غرب چين در منطقه شينيگ و ارومچي
بيشتر در تجارت زعفران مشغول هستند.
وي با اشاره به اينكه زعفران ايراني داراي
درجههاي مختلفي است ،میافزاید :متأسفانه
در سالهاي اخير افراد سودجو ايراني و چيني
اقدام به توليد زعفران تقلبي و عرضه در بازار

چين كردهاند و اين امر باعث شده است
مشتريهاي اين كاالي گرانبها ،رغبتي به
خريد زعفران ايراني نداشته باشند .اين تاجر
ايراني ادامه داد :از طرفي ديگر فروش زعفران
ايراني توسط افراد غيرتاجر و غيرحرفهاي در
اينترنت يا نمايشگاههاي متعدد ،باعث شده
است اين كاال گرانبها به قيمت بسيار ارزان
و در بستهبنديهاي غيراستاندارد ،عرضه و
توزيع شود .وي خاطرنشان میكند :فروش
دانشجويي توسط دانشجويان ايراني مقيم
چين هم در حال حاضر باعث اختالل در
فروش بازار چين شده است؛ چراكه اين
دوستان براي امورات هزينههاي زندگي
خود در چين به روشهاي غيرحرفهاي
و غيرتجاري اقدام به فروش در حد 100
گرم ميكنند .به گفته وي ،برخي اوقات
اين كاالي گرانبها همانند كاالي بيارزش
فروخته ميشود و روزبهروز اين كاالي ناب
ايراني ارزش و مقام خود را در بازار چين از
دست ميدهد اين امر نه تنها باعث تخريب
بازار زعفران شده است ،بلكه ضربات بزرگي
به تجار ايراني صاحب نام كه سالها تالش
كردند و بازاري مناسب در چين ايجاد كردند
وارد كرده است .وي افزود :بهعنوان مثال
زعفران سرگلي ايراني درجه يك كه در بازار
عمدهفروشي ،هر گرم حدود  20تا  25يوان
فروخته ميشود حاال متأسفانه با ورود افراد
غيرتاجر و فروش دانشجويان ايراني به گرمي
شش تا هشت يوان رسيده است .اين تاجر
ايراني تصريح كرد :بازار زعفران تقلبي ايراني
هم داغ است از قاطي كردن زعفران نگين
يا سرگل با پوشال و رنگ كردن زعفران تا
كپي كردن برند ايراني و . ...وي همچنين
تصريح میكند :اخيرا ً هم تجار چيني ،در
فصل برداشت خود مستقيماً به مزارع زعفران
ورود ميكنند و همان جا زعفران مرغوب
را كه حاصل دسترنج كشاورز است بسيار
ارزان خريداري ميكنند و خيلي راحت
بدون پرداخت ماليات و عوارض و حتي
بدون نظارت بر خريد ،بسيار راحت و آسان
به مقصد هنككنگ و چين صادر ميكنند.
به گفته وي ،همچنين نوع درجه يك زعفران
بهصورت فله به اسپانيا صادر ميشود و با
بستهبندي جديد و لوكس به نام زعفران
اسپانيايي به اروپا و آمريكا صادر ميگردد.
وي خاطرنشان میکند :در سالهاي گذشته
زعفران ايراني از لحاظ كيفيت و مرغوبيت
رتبه اول جهان و چين را به خود اختصاص
داده بود ،ولي به داليل فوق متأسفانه نه تنها
باعث كاهش واردات به چين بوديم ،بلكه نام
و رتبه زعفران ايراني در بازار داخلي چين در
سالهاي اخير افت ريادي داشته است.

خط
سرزمین
روی

آذربايجانغربي يكي از استانهاي
پيشتاز در زمينه كشاورزي است

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجانغربي گفت :استان
آذربايجانغربي يكي از استانهاي پيشتاز در زمينه كشاورزي در
كشور بوده و تكنولوژي نيز الزمه بخش كشاورزي است .به گزارش
«سبزينه» ،اسماعيل كريمزاده ،رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان آذربايجانغربي ،در آيين افتتاح دهمين نمايشگاه بينالمللي
صنايع و ماشينآالت كشاورزي ،باغباني ،نهادهها ،آبياري ،دام،
طيور ،آبزيان و دامپزشكي گفت :حداوند را شاكريم كه از سال 92
اين نمايشگاه بدون هيچ توفقي هر ساله در حال برگزاري است و
بهصورت فعال به كشاورزان و توليدكنندگان ارائه خدمات ميدهد.
كريمزاده افزود :بيش از  ۹۰موسسه و شركت داخلي فعال در بخش
كشاورزي و نمايندگان شركتهاي معتبر خارجي و بينالمللي
از  15استان فعال در دهمين نمايشگاه صنايع و ماشينآالت
كشاورزي استان آذربايجانغربي حضور دارد .وي اظهار كرد۳۳ :
درصد حضور شركتها در حوزه كشاورزي و نهادهها ۳۳ ،درصد در
بخش آبياري و آبرساني و  ۲۵درصدبخش ماشينآالت كشاورزي
و  9درصد در بخش دامپروري حضور فعال دارند .رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان آذربايجانغربي با بيان اينكه  17درصد از
كل مشاركتكنندگان در بخشهاي علمي و تحقيقاتي مشغول به
فعاليت هستند ،اذعان كرد :حضور شركتكنندگان در نمايشگاهها
از استانهاي آذربايجانغربي ،همدان ،البرز ،تهران ،اصفهان ،سمنان
و چندين استان ديگر است .اين مقام مسئول تصريح كرد :مهمترين
مشخصه اين نمايشگاه ارائه تكنولوژيهاي نوين و برتر بخش كشاورزي
بهويژه در ارائه روشهاي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و
همچنين تالش در جهت ايجاد حركت و پويايي در بحران اقتصادي
موجود در راستاي دستيابي به راهحل مشكالت و چالشهاي فعلي در
استان است .وي مهمترين اهداف اين نمايشگاه را ارائه توانمنديهاي
شركتها ،ايجاد ارتباط موثر ،جذب سرمايهگذار در بخش كشاورزي،
ورود به بازارهاي جديد ،تحقيق بازار و بازاريابي ،تبادل اطالعات و
تجربيات ،اخذ سفارشات از مشتريهاي جديد برشمرد .كريمزاده در
پايان سخنان خود با بيان اينكه برپايي اين نمايشگاه فرصت مغتنم و
مهمي است تا توانمنديهاي بخش كشاورزي استان آذربايجانغربي
به نمايش گذاشته شود ،افزود :در اينچنين نمايشگاههايي با شناسايي
نقاط ضعف و قوت كشاورزي ميتوان آن را بهسمت كشاورزي مدرن
سوق داد.

ميوه لوكسي كه از هاوايي
به يزد رسيد

كشت پاپايا براي نخستين بار در استان يزد بهصورت آزمايشي انجام
و منجر به ورود اين استان به چرخه توليدكنندگان جهاني اين ميوه
استوايي شد .اين روزها در كنار ميوههاي عادي نشاني از ميوههاي
عجيب و تازه كه اغلب اصالتي استوايي دارند به چشم ميخورد ،پاپايا يا
خربزه درختي ميوه گالبيشكل و بومي آمريكاست كه كشت آزمايشي
آن در ايران در حال انجام است .پاپايا ميوهاي است كه در تمام فصول
يافت ميشود و طعمي شيرين و بافتي كره مانند دارد كه ميتوان آن
را براي درمان زخمها ،جلوگيري از سرطان و تقويت مو استفاده كرد.
نخستينبار پاپايا در آمريكاي مركزي كشف و پس از آن كاشفاني از
اسپانيا و پرتقال اين ميوه خوشطعم را به بخشهاي ديگري از كره
زمين هديه دادند .پاپايا در مناطق گرمسيري مانند فيليپين ،آفريقا
و هند نيز وجود دارد؛ امروزه آمريكا ،مكزيك و پورتوريكو بزرگترين
توليدكنندگان ميوه پاپايا در جهان هستند.
كشت پاپايا در يزد به بار نشست
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،مهدي كاظمينسب ،يكي از
گلخانهدارانيزدي ،اظهار كرد :كشت ميوه پاپايا براي نخستينبار
بهصورت آزمايشي در گلخانهاي به مساحت یکهزار و  500مترمربع
در شهرستان خاتم انجام شد كه خوشبختانه بعد از انجام دقيق فرآيند
كشت ،اين محصول در استان يزد به بار نشست .وي افزود :پاپايا ميوهاي
استوايي شبيه به انبه با مزهاي شيرينتر است و اصالت آن مربوط به
كشورهايي نظير تايلند ،مالزي و آمريكاي جنوبي است .اين گلخانهدار
اهل خاتم درباره ويژگيها و خاصيت پاپايا ،گفت :اين ميوه خاصيت
درماني بيش از  30بيماري نظير نقرص ،فشارخون ،قندخون ،سرطان
روده ،پوست و مو را دارد .كاظمينسب با بيان اينكه كشت پاپايا در
گلخانه اسير زمان نيست ،تصريح كرد :زمان كشت اين گياه در هواي
آزاد از فصل بهار آغاز و قبل از زمستان برداشت ميشود .وي پايين بودن
 phخاك و آب را يكي از الزمات محل كشت پاپايا دانست و بيان كرد:
سرما و باد آفت رشد و كشت اين محصول استوايي است .اين گلخانهدار
يزدي با بيان اينكه كشت پاپايا حتماً بايد با بذر اصالح شده انجام شود
و نميتوان بذر آن را از ميوه گرفت ،ادامه داد :جوشاندن و تبعيت از
ل ضروري است.
فرآيند تعريف شده براي كشت مناسب اين محصو 
هر كيلو پاپايا  50هزار تومان
كاظمينسب كه به گفته خود يك سالي درگير كشت پاپايا در خاتم
است درباره قيمت آن ،گفت :در بازار امروز قيمت سايز درشت پاپايا
هر كيلو  50هزار تومان و قيمت اندازههاي كوچكتر پايينتر است.
وي تأكيد كرد :شناخته نشدن ميوه پاپايا يكي از مشكالت كشت و
فروش اين ميوه در استان يزد و كشور محسوب ميشود .مجتبي
آغاز ،مدير جهاد كشاورزي خاتم با بيان اينكه معموالً  12ماه پس
از كاشت درخت نخستين محصول آن به دست ميآيد ،اظهار كرد:
براي نخستينبار ميوه گرمسيري درخت «پاپايا» يا خربزه درختي كه
ت شده،
در هشتهزار مترمربع از گلخانههاي شهرستان خاتم كش 
درحال برداشت است .وي با اشاره به اينكه ميوه پاپايا منبعي قوي
از آنتياكسيدان است كه در پيشگيري از برخي بيماريها و سالمتي
افراد بسيار موثر است ،افزود :درخت اين گياه داراي ريشهسطحي ،ساقه
ساده ،كلفت و اسفنجي بوده و بدون انشعاب است و قطر ساقه آن
ممكن به  30تا  35سانتيمتر ميرسد .آغاز گفت :معموالً در یکهزار
مترمربع فضاي گلخانه  350درخت كاشته ميشود و هر درخت  20تا
 100محصول ميدهد كه وزن هر ميوه  250تا  500گرم است .پاپايا يا
خربزه درختي ويترين ميوههاي گرمسيري و نيمه گرمسيري دنياست.
خاستگاه پاپايا در دنيا
پاپايا يا پاپايه (نام علمي ،)Carica papaya :ميوهاي است با
درخت بومي مناطق حارهاي قاره آمريكا كه اكنون در بسياري
مناطق حارهاي از جمله هند ،آفريقاي جنوبي ،سري النكا و
فيليپين كشت ميشود؛ درختي است كوچك داراي يك ساقه
به ارتفاع چهار تا  ۱۰متر و برگهايي بزرگ به ابعاد  ۵۰تا ۷۰
سانتي است .اندازه ميوه آن  ۱۵تا  ۴۵سانت در طول و قطر آن۱۰
تا  ۳۰سانت بوده و رنگ آن بهصورت رسيده زرد كهربايي تا
كمي نارنجي است .پاپايا گياه بومي آمريكاي مركزي و آمريكاي
جنوبي و بومي سراسر جزاير واقع در درياي كاريب ،فلوريدا و چند
كشور آفريقا شده است .اين محصول كشاورزي در هند ،استراليا،
مالزي ،اندونزي ،فيليپين ،اياالت متحده و هاوايي نيز رشد ميكند.
پاپايههاي هاوايي از نوع مكزيكي آن معمولتر و خوشمزهترند.
نوع زرد آن كه راحتتر ثمر ميدهد و به محض رسيدن آماده
خوردن است و بهتر است خنك مصرف شود .نوع سبز پاپايه در
اتاقهاي حرارتي پس از چند روز به عمل ميآيد و آماده خوردن
ميشود .مردم جنوب شرق آسيا ،پاپايه سبز را پس از خرد كردن و
پختن داخل ساالد ميريزند .اين گياه اغلب بهصورت وحشي رشد
ميكند و در هر باغي در مناطق استوايي حداقل چند درخت پاپايا
وجود دارد .پاپايا براي رشد به آب و هواي گرم ،مقدار زيادي نور
خورشيد ،مقدار زيادي آب ،و به خاك حاصلخيز با زهكشي خوب
نياز دارد .خاكهاي لومي شني براي كاشت پاپايا مناسب هستند.
پاپايا رشد سريعي دارد و اين گياه يك ساقه دارد .تنه نرم است
و پوست سخت شبيه پوست ساير درختان ندارد ،همچنين پاپايا
شاخه هم ندارد.

